XII CERTAMEN

NACIONAL INFANTIL I JUVENIL DE LECTURA EN VEU ALTA
curs 2015-2016

La Fundació Enciclopèdia Catalana, amb la col·
laboració del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i de l’Obra Social “la Caixa”, ha convocat durant el curs 2015-2016 la dotzena edició del Certamen nacional infantil i juvenil de
lectura en veu alta.
El nostre sistema educatiu ja ha après, des de fa
anys, que l’ensenyament de la lectura no pot consistir en la simple alfabetització, en la mera adquisició
de l’habilitat de reconèixer les lletres i les paraules;
ha d’incloure el desenvolupament de la capacitat
d’entendre i sentir el text, alhora que ha de despertar el gust per llegir.
El gust per llegir s’encomana amb l’exemple: veure llegir i sentir llegir en veu alta. Cal llegir en família, llegir a l’escola, a la biblioteca, al lloc de feina, al
transport públic... Cal llegir amb la gent, en veu alta,
només pel plaer de fer-ho.

Si els més petits s’acostumen a sentir llegir els pares i mares, i els mestres i les mestres, desenvoluparan una actitud positiva cap als llibres, ja que els
associaran amb moments de calma i seguretat.
Donar expressió a la veu, dramatitzar mínimament els diàlegs, ajustar el ritme, el to i el volum a
les necessitats del relat... en això consisteix llegir en
veu alta. Comprendre el text i fer-lo comprensible.
El Certamen de lectura en veu alta ofereix als
centres educatius de Catalunya l’oportunitat de participar en una activitat col·lectiva que desenvolupa
el gust per la lectura i crea hàbit lector.
Així ho han entès les 773 escoles inscrites en la
dotzena edició del Certamen, que ha implicat més
de 75.000 alumnes, al voltant de 2.500 mestres i
professors i un nombre similar de famílies.
Un curs més, hem compartit el plaer de llegir.

Les xifres del XII Certamen
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Els llibres del XII Certamen
La tria dels llibres que proposem per al Certamen de lectura en veu alta respon
a criteris de qualitat i d’idoneïtat. Lectures dinàmiques i engrescadores per a ser
llegides i escoltades.
Els llibres no són de lectura obligatòria, però sí recomanada.
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Una activitat de curs
El Certamen de lectura en veu alta és una activitat acumulativa. L’art d’expressar
allò que llegim i l’art d’escoltar i de comprendre el que se sent, no s’aprèn d’un
dia per l’altre. El Certamen és una feina de llarga durada, i les fases eliminatòries
funcionen, sobretot, com a mostres de la feina feta dins el centre educatiu.

SUPORT AL PROFESSORAT
Com cada curs, la Fundació
Enciclopèdia Catalana, amb el
suport del Departament d’Ensenyament i de l’Obra Social “la
Caixa” ofereix formació als centres educatius inscrits.
Durant el curs 2015-2016 s’han
portat a terme diversos tallers
per al professorat, amb un total
de 50 hores. Han estat realitzats
per actrius professionals. Més de
400 mestres i professors hi han
assistit.
D’altra banda, al web del Certamen oferim recursos de suport:
un vídeo taller, apunts de lectura
i el manual de lectura en veu alta
que l’any 2015 va editar Text-La
Galera.

QUARTS DE FINAL
Durant els mesos de març i
abril, els Serveis Educatius del
Departament
d’Ensenyament
han organitzat 54 quarts de final,
distribuïts arreu del país.
Cada acte ha estat una festa de
la lectura, compartida per companys i familiars.
A la mitja part s’ha pogut gaudir d’actuacions preparades,
en molts casos, per estudiants:
grups de música o de teatre escolar. Així, el Certamen promou la
transversalitat d’activitats escolars de tipus cultural.
La FEC ha obsequiat tots els
participants amb un diploma
acreditatiu i dos llibres.

SEMIFINALS
Durant el mes de maig s’han
celebrat set semifinals: tres a
l’Auditori del CaixaForum de Barcelona; una a l’Auditori de l’Espai
Caixa, de Girona; una en el marc
del Saló del Llibre Infantil i Juvenil, de Mollerussa; una a l’Auditori de la Diputació de Tarragona
i una a l’Auditori del Palau Bofarull, de Reus.
Les semifinals han estat conduïdes per Jordi Soriano i Beatriu Cajal, de la companyia Impro
Barcelona. A la mitja part, el mag
Joaquín Matas ha ofert la seva
màgia.
Tots els lectors i les lectores
van ser obsequiats amb uns auriculars i un llibre.

La final de Catalunya
La final del XII Certamen nacional infantil i juvenil de lectura en veu alta es va
celebrar el dimarts, 31 de maig de 2016 a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya.
Com cada any, un acte festiu amb la lectura com a protagonista.

Els nois i noies que participen en la
final han estat triats d’entre més de
74.000 alumnes com els millors en la
seva categoria.
Han estat seleccionats pel seu centre educatiu com a representants,
han superat uns quarts de final i una
semifinal. Per tant, tenen un molt
bon nivell de lectura que garanteix la
qualitat de la final.
Van arribar a la final un total de
quaranta-vuit alumnes, com a representants de trenta-dos centres
educatius (cal recordar que la categoria Tropa de Corsaris està formada
per tres alumnes).
L’acte, conduït pel cantant i actor
Joan Dausà, va ser inaugurat pel Sr.
Antoni Subirà, president de la Fundació Enciclopèdia Catalana, i la Sra.
Montserrat Llobet, directora general
d’Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat.
Unes vuit-centes trenta persones
van escoltar amb gran respecte i

atenció com els finalistes llegien els
textos des de l’escenari.
Entre el públic, a més a més dels
acompanyants dels finalistes (companys de classe, professorat i familiars), hi havia un bon nombre
de representants del Departament
d’Ensenyament, membres del Patronat de la Fundació Enciclopèdia
Catalana, així com directius de l’Obra
Social “la Caixa”, que també col·labora en el Certamen. Cal destacar entre
els assistents els autors i autores dels
textos llegits: Núria Pradas, Joaquim
Carbó, Carles Sala i Àngel Burgas.
Les lectures van ser escoltades
amb molta atenció pels membres del
jurat: el Sr. Àngel Domingo, subdirector general d’Innovació, Formació
i Orientació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; el Sr. Xavier Carrasco, director
editorial de Text-La Galera; el Sr. Iván
Labanda, actor; el Sr. Adolf Baqués,
actor i la Sra. Txell Sota, actriu i formadora de lectura en veu alta.

Després de les lectures, mentre
el jurat es va retirar a deliberar,
els assistents van poder riure una
estona amb les improvisacions
teatrals de la companyia Impro
Barcelona.
A continuació, va dirigir unes
paraules al públic la M. H. Sra.
Carme Forcadell, Presidenta del
Parlament de Catalunya.
El jurat, que va tenir molta feina
per prendre una decisió, especialment en la categoria dels Corsaris
(1r i 2n d’ESO), va valorar la dicció, el ritme i la interpretació dels
textos.
Van guanyar el XII Certamen
nacional infantil i juvenil de lectura en veu alta:

•

Grumets vermells: Gui-

llem Cabra, del Col·legi Sant
Josep de Navàs.

• Grumets verds: Maria
Puigferrat, del FEDAC-Prats,
de Prats de Lluçanès.

• Timoners:

Laila Berrisoune, de l’Institut de Puigreig.

• Corsaris: Arnau Guerrero,

de l’Institut Narcís Monturiol,
de Figueres.

• Tropa de Corsaris: So-

raya Laktali, Ona Pardo i Alba
Vilaseca, de l’Institut Miquel
Bosch i Jover, d’Artés.

Els guanyadors i guanyadores
van rebre els obsequis de mans
dels autors dels llibres que havien
llegit: una tauleta amb G3 (de 10
polzades) i una samarreta. La resta de participants també van ser
obsequiats amb una tauleta (de 7
polzades) i una samarreta, que els
van lliurar els membres del jurat.
Els centres educatius dels guanyadors i guanyadores van rebre
un xec de 500 € per ser bescanviat
per llibres del Grup Enciclopèdia
Catalana, que els van lliurar diverses autoritats assistents a l’acte.

L’acte es va emetre en directe i
va ser seguit per milers de persones.
La premsa es va fer ressò de
l’acte:
•
•
•
•
•
•
•
•

CANAL 33, InfoK
TV3 TN Vespre
BTV Directe
La Vanguardia
El Punt Avui
El Nacional
Diversos diaris locals
Diversos blogs

Un any més, el respecte, el civisme i la companyonia van ser
els protagonistes de la festa,
més enllà de la competitivitat
que l’activitat pugui despertar
entre els participants.
La lectura va ser, de nou, la protagonista de la festa.

Punt de vista
En Xavier Antich, filòsof, professor universitari i membre del Patronat de la Fundació Enciclopèdia Catalana, va assistir per primera vegada a una final del Certamen de lectura en veu alta, al Teatre Nacional de Catalunya.
Aquest és l’article que va publicar al diari digital El Nacional, l’1 de juny de 2016.

ara, però, sovint acostumen a rellegir-lo, encara que sigui en veu
baixa, per provar, en la repetició
de la lectura, de comprendre el
que diu el text, que és, en aquest
exercici, l’objectiu de la pregunta.

Quan era professor d’institut,
i ho vaig ser durant deu anys, hi
havia un exercici que m’entestava a repetir cada curs, en tots els
grups, de manera sistemàtica,
gairebé com a forma de presentació, en algun moment de les
assignatures que impartia. Feia
llegir, en veu alta, un fragment
d’algun text dels que havíem
de comentar a classe o que ens
servia per obrir alguna qüestió.
Entre els més joves, sempre es
produïa una escena, que no per
reiterada deixava de sorprendre’m. Quan, després que algun
estudiant hagués llegit en veu
alta un text, i jo demanava que
m’expliqués el que havia acabat
de llegir, sempre n’hi havia algun
que em recriminava que no l’hagués advertit abans, perquè llavors s’hauria fixat en el que llegia.
Amb variants, he retrobat sovint
la mateixa escena a la universitat,
sense la franquesa de la confessió dels estudiants de secundària:

En realitat, comprendre el text
és el que defineix la lectura. Per
això, sempre em sorprenia l’escena, i em continua sorprenent,
perquè, sense comprensió, no hi
ha pròpiament lectura. Ho descobrim quan, després de creure
que hem llegit un paràgraf o alguna pàgina, hem de tornar enrere si, per cansament o per son,
o per pura desatenció, ens adonem que hem anat llegint sense
entendre el que suposadament
estàvem llegint. Tanmateix, el
que constatem, immediatament,
en la lectura interior quan llegim
sense entendre, sembla que no
passa, i d’aquí la sorpresa que
no deixa de produir-me la constatació, quan llegim en veu alta.
Potser perquè la lectura en veu
alta ha deixat, durant un temps,
de ser una pràctica generalitzada, sistemàtica i habitual en tots
els nivells de la vida educativa i,
no cal dir-ho, fins i tot familiar. I,
tot i així, la lectura en veu alta és
potser la forma més radical de
lectura o almenys la forma en la
qual la lectura esdevé un exercici
compartit.
Quan llegim en veu alta, no
només es produeix l’encontre

entre algú que llegeix i algú que
ha escrit, un encontre que de
vegades pot tenir els efectes
d’una autèntica revelació o fins i
tot d’una commoció, sinó que, a
aquestes dues figures, la del lector i de l’escriptor, s’hi afegeix la
figura d’algú que escolta el que
un altre llegeix d’un altre que ha
escrit alguna cosa. Si tota lectura
és la coincidència de dos mons,
el món del lector i el món de l’escriptor, en la lectura en veu alta
se suma el món del qui escolta
a aquells dos mons entrecreuats
de qui llegeix i de qui ha escrit,
abans, el que algú llegeix.
Llegir en veu alta és aprendre
a llegir de veritat. En primer lloc,
perquè en veu alta, el llegir mobilitza tot el nostre cos. I, en segon
lloc, i sobretot, perquè aleshores
la lectura es multiplica en un altre
que, sense llegir, escolta el que
un altre llegeix alhora que prova
de comprendre-ho. Per això, si
l’exercici de la lectura íntima i solitària és un exemple de comunitat concentrada (dues persones,
dos mons, dos temps), la lectura en veu alta és la constatació
d’una socialitat mínima, destil·lada, triangular. Dos són parella.
Tres ja és una societat en la seva
mínima expressió: una veu que ve
del passat (encara que sigui molt
recent), una veu que actualitza
en present aquella altra veu i una
veu, callada, que acull aquelles

altres dues veus i que, en silenci,
dialoga, a través de la comprensió del que es llegeix en veu alta.

Algú va dir, i jo n’estic convençut, que la lectura en veu alta
és la prova de foc de l’autèntica
lectura. Podem llegir, en silenci,
per a nosaltres, sense comprendre el que llegim: només nosaltres ens en podem adonar. Però
no és possible llegir en veu alta si
no entenem el que llegim: se’ns
nota massa! O se’ls nota massa,
com tothom ha pogut observar,
quan, per exemple, ens n’adonem que és exactament això el
que li passa a algun locutor televisiu si, atent al teleprompter,
descura el sentit d’allò que està
llegint.
Per això em sembla una iniciativa extraordinària la que ahir va
arribar al final, per aquest curs:

el Certamen nacional de lectura
en veu alta impulsat per la Fundació Enciclopèdia Catalana, en
la seva dotzena edició, amb més
de set-centes escoles i instituts
del país. Una iniciativa que té el
seu origen a Alemanya i que ara,
dotze anys després de posar-se
en marxa a Catalunya, ofereix
un resultat, que creix any rere
any, realment espectacular. En
un acte al Teatre Nacional de Catalunya, ahir, amb una platea de
gairebé mil persones, els finalistes, uns cinquanta estudiants
de primària i secundària de tot
el país, van anar desfilant, sobre
l’escenari, durant un acte d’una
intensitat realment emocionant,
presidit per la Presidenta del
Parlament de Catalunya, Carme
Forcadell. Es va demostrar, de
manera inequívoca i irrefutable,
que actes com aquest, basats en
l’exercici continuat a les aules de
la lectura en veu alta, és potser
la millor campanya de la lectura
possible entre els escolars. I sostinc això, precisament, recordant
algunes de les campanyes institucionals del foment de la lectura
que, almenys algunes, haurien
d’avergonyir durant dècades els
responsables d’haver-les fet.
En aquesta ocasió, amb el Certamen de lectura en veu alta, al
contrari, i en vaig ser testimoni
durant tot el matí, s’hi pot desco-

brir l’esforç sostingut de mestres
i professors, durant tot el curs, no
només per fer llegir, i llegir molt
bé, en veu alta, perquè era difícil
no admirar-se de la precisió de la
dicció i de la intensitat de la lectura, sinó per aconseguir el miracle que, quan un llegeixi, es transformi, entrant en el text com
qui entra en un món. Em quedo
amb una imatge de l’acte final
d’aquesta iniciativa memorable:
cada cop que un dels gairebé cinquanta estudiants començava a
llegir, ho feia amb una seguretat
i una decisió que ja voldrien, per
a ells, molts actors i actrius, ignorant la presència sens dubte
intimidant de les mil persones
que escoltaven. Però si, per una
casualitat, algú començava dubtant, temptativament, potser per
una comprensible inseguretat,
i va passar només quatre o cinc
cops, només d’acabar la frase
ja era tan dins del text que feia
l’efecte que era sol, o en la seva
classe, o a casa seva. L’efecte era
realment prodigiós: això és llegir!
No trobo imatge més potent i
efectiva de l’immens poder de la
lectura, revelat, precisament, en
l’acte de llegir en veu alta.
Tant de bo aquesta experiència
continuï multiplicant-se per totes les escoles i instituts del país.
Aquesta gent són l’avantguarda
del futur.
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